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HARJOITTELUN SEURANTALOMAKE HARJOITTELUTYÖNANTAJALLE
Toimita lomake organisaatiosi laskutukseen. Huom.! Vaatii lisäksi erillisen laskun.

Harjoittelupaikka: Osoite: Y-tunnus: 

Yhteyshenkilö: Puhelin: Harjoittelun ohjaava opettaja Diakissa:

Yhteensä  _____________ päivää Ohjaus  ______________ €/päivä Suojavaatetus  ________ €/päivä Laskutetaan yhteensä  _______€

Päiväys: ___ / ___ 20___ Ohjaajan allekirjoitus:  ___________________________________________________________________
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HARJOITTELUN TUNTISEURANTALOMAKE

SEURANTALOMAKKEEN TÄYTTÖ- JA KÄYTTÖOHJEET

Harjoittelun ohjaaja tai harjoittelupaikan yhteyshenkilö:

Täytä lomake ja toimita se organisaatiosi tai sen taustayhteisön laskuttajalle laskun liitteeksi. Älä toimita lomaketta suoraan Diakiin, 
koska se vaatii liitteeksi laskun. Pankkisiirtolomake ei kelpaa laskuksi.

Seurantalomakkeen perusteella organisaatiosi tai sen taustayhteisö laskuttaa Diakia. 

Tarkista, että lomakkeeseen on merkitty

• harjoittelupaikka mahdollisimman tarkasti, myös taustayhteisö

• opiskelijan nimi

• ohjaavan opettajan nimi

• opintokokonaisuuden nimi

• harjoitteluaika

• vaadittavat allekirjoitukset

Laskuttaja:

Tarkista ensin, että Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:llä ja harjoittelupaikan taustayhteisöllä on voimassa oleva yleissopimus 
harjoittelusta. Sopimuksessa on oltava maininta mahdollisesta ohjauksen korvauksesta. Jos ohjauspalkkiosta ei ole sovittu 
sopimuksessa, tämä lomake on aiheeton.

Lähetä lasku ja sen liitteet osoitteseen

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  
PL 889, 00026 BASWARE

tai sähköpostitse: ostolaskut.diak@bscs.basware.com

Verkkolaskuosoite 003701157763, Välittäjätunnus BAWCFI22, Y-tunnus 0115776-3

Laita viitteeksi Diakin kampuksen nimi.
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